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krOm toho kDyž jeDem, je největší vzrušení, kDyž na 
náDraží mezi kolejema viDím králíka. nikDo sem moc 
nechoDí, takže je to i Docela často. jsou to králíci 
Dobrý vyhlíDky. jeDnou se příroDa vysmekne z oboj-
ku satelitů a po praze buDou pobíhat jeleni a Daňci 
z motola, jako kDyž američani bombarDovali zoo v 
Grébovce. project mayhem. buDe tu jenom les a psí 
víno a zbytky silnice. náplasti asfaltu buDou vypaDat 
exoticky jako by se jmenovaly coquihalla hiGhway a 
vlnily se opatrně v severní kanaDě v nějaký zachariá-
šově reklamě. stejně to s náma jDe z kopce. civilizač-
ní Downhill. někDy ráno víDám i lišku a jeDnou nám 
kuna vlezla Do vaGónu a Dělala si míchaný vajíčka na 
bertově noční mikině. jak kDyž vstupuješ znova Do 
začátku času. máš Další šanci nalajnovat svět jinak. 
čáry jsou mantinely, i kDyž jenom pomyslný. nejDřív 
čáry na silnicích. ve skutečnosti je to ale souboj o 
tahy v tvojí hlavě.

rena jezDí nejraDši z vítkOva, až k ponci. někDy se za-
staví až o viaDukt. v hlavě má evropskej jízDní řáD a 
vyjížDí vžDycky tak, že jí rychlíky z koriDoru nechá-
vaj svítivý čáry na sítnici. já mám nejraDši sjezD oD 
věže na olšanku, nebo olšanskou oD náDraží, pak 
vyběhnout na parukářku na lavičku a zas Dolu pro-
kopkou na koněvku. nebo jezDíme z  ohraDy až Do 
švábek, hlavně těsně ráno, kDyž je jasno. bert ten má 
ráD všechno. krom aut, pochopitelně. nevim, kDy s 
tim poprvý přišel. muselo to bejt v buňce, v hlavnim 
stanu, velínu, batcaveu a centru světový poDzemní 
orGanizace nás tří, ve vaGónu, místě proměny z Den-
ního života na noční život jezDců prorážečů vzDu-
chu. jinDe se vlastně neviDíme, a kDyž jeDeme, moc si 
toho neřekneme, aspoň při tomhle stylu ne. lítaj je-
nom pohleDy a štěrk a občas nějaký bacha. je fakt, že 
praha je jenom pro auta. čtyři tlustý Gumy zabíraj 
všechno místo, hlavně ve Dne. je potřeba vymezit si 
prostor. narýsovat nový praviDla, namalovat nový 

mapy. znova nalajnovat silnice pro všechny. všich-
ni věDí, že se řiDiči chovaj ke Dvěma kolům jako ke 
škoDný. Doma se Dojímaj u filmů s colinem firthem, 
ale nejraDši by tě otrávili furaDanem. a von vejfuk 
často stačí. auta utlačujou vzDuch a my si ho berem 
zpátky. vžDycky Dvě kola necháme a Dvě pouštíme na 
svoboDu. na vzDuch, řikávám já. ale teď čekaj hlavně 
ty pruhy v prokopový. kDyž už konečně máme stroj. 
stroj je Dokonalej. 
to je furt: pochopíš, až buDeš mít Děti, ženy a Děti, 
ženy a Děti první, ženy a Děti maj přeDnost, pusťte seD-
nout... akorát, že tohle město je pro paDesátiletý 
chlápky ve svetrech. stojíš na parukářce a koukáš 
poD sebe, celek, kamera klouže naD stromama, a na-
jeDnou slyšíš všechny ty hlasy kažDýho jeDnotlivý-
ho řiDiče zavřenýho ve svym autě. mohutnej baryton 
frustrace. silnice jsou tepny města a tomuhle městu 
koluje v žilách směs testosteronu, nafty a nenávisti. 
poslouchej sbor anatomie a nejrychlejších psychi-
atrickejch posuDků na světě. oD liDí, co vám přines-
li nákupní centrum xy. liDí, kterejm obzor nahraDil 
stolní kalenDář. zparalenovanejch kvůli Další po-
werpointový prezentaci. Dokola v koloně. sejmou 
tě ani nevíš. kDo řve na koloběžce? jeDině z euforie. 

přivázat sprej k  zaDní viDlici koloběžky už většinou 
stačilo způsobit na silnici patřičnej chaos. ale bert 
teď Dokončil stroj a první lajna buDe z kopce v pro-
kopce. our happy harDcore. trvalo nějakou Dobu, 
než to vychytal. ale testy jsou jeDnoznačný. au-
to*mat je pro hipízáky z krymský a náplavky. můžete 
v  textilní Dílně tisknout ptáky na střih sukně, která 
zDůrazní vaši „oriGinalitu“, nebo vyrobit stopaDe-
sátej šperk z filcu a obalu oD fiDorky. nebo můžete 
zvolit přímou akci. DokuD máte ještě nějaký sny a ne 
jenom povinný ručení a hořkost. na to bejt konzer-
vativní a při svoDiDlech máme celej život. 





jsem tu jenom já, takže Dě-
lám rozhovor se sebou. 
bert prej „nekomunikuje 
s  méDii“ a rena je trochu 
jak nooDle z  Gorillaz, 
většinou toho moc ne-
namluví a jeDe si svoje. 
vžDycky, kDyž ji v  noci vi-
Dim, začne mi v  hlavě hrát 
her lips were wet with 
venom oD sunn o))) & bo-
ris. ten track má 29 minut 
a kola její koloběžky se 
roztáčej jak zrychlující 
kazeta.   

kDo je tvůj oblíbenej... 
nevim co. co vlastně jsi? 
Jezdim na koloběžce a do-
kumentuju to.  Ve dne se 
moc nedá, ale v noci nám 
patří Žižkov. Vzpomínky 
je potřeba si udělat do tři-
ceti, protože pak, ať je to 
sebevětší, noční koupání v 
Chateau Marmont s Léou 
Seydoux a Adèle Exarcho-
poulos, nebo předsedání 
OSN, už to bude jen jeden 
ze spousty foldrů, ve kterých 
se blbě vyznává. Ty první 
ale vždycky poznáš. Dělám 
si vzpomínky na koloběžce, 
ukládám si okopaný kotníky 
a noční světla a radikálně ji-
nej rytmus města. Z tohodle 
úhlu město neznáš – kdo vi-
děl bylinkovou zahrádku za 
Vystřelenym vokem? Jed-
nou nohou na zemi, druhou 
v  oblacích, mezitim kola 
štěstí. Oh baby. 

jak to začalo? 
To je ale nudná otázka. 

jak jste se potkali? 
V  noci moc jinejch lidí na 
silnici nepotkáš. Bert vy-
padal, že ho vyplivla tma. 
Rena prostě jednou jela za 
náma a nedokázali jsme jí 
ujet. Dodneska to nechápu. 
Točivej moment.

kDe berete inspiraci? 
Vždycky jedeš za někým. 

ok, jak se jít vyčůrat sám 
v hospoDě? bereš si se-
bou všechny věci nebo jen 
ty cenný? koloběžku? 
Koloběžku beru s sebou, 
neni tak neskladná jako 
kolo. Vejde se i do tramvaje. 

jinak je koloběžka nesmy-
sl. polemizuj. 
Jak jsem řek, na koloběžce 
se město promění, zažíváš 
ho jinak, víc. Ale ne jeden 
víkend v  roce s  dovolením 
městský části, každej večer. 
Máš neustále kontakt s po-
vrchem, víš o každý kostce, 
o typech asfaltu, cejtíš jak 
ti nohu zkropí louže. Dosta-
neš se městu do zad, vidíš 
dvorky, zadní trakty, za-
hrádky, pěšinky kudy cho-
dili žižkovský Pepíci. Znám 
všechny večerky na Praze 
3 a dokážu je objet rychle. 
Vývěsní štíty se mi měněj 
v  obaly starejch jazzovejch 
alb. Často seskakuju, kou-
kám. Koloběžka je základ-
nější než kolo, syrová. Jak 
americký hipsteři, co vypa-
daj a stolujou jak majitelé 
Bílýho tesáka na Klondajku 
na sklonku zlatý horečky – 
je osekaná na nejjednoduš-
ší, základní pocit pohybu. 
Na kolečkách už to jedno-
dušší bejt nemůže. A nejseš 
svazanej jako na bruslích.

cO je plán? 
Přemalovat pruhy v Prokop-
ce. Pak se uvidí. First we 
take Žižkov.

jak na to? 
Když rozpůlíme jedním pru-
hem regulérní jízdní pruh na 
dvě dráhy pro koloběžky, 
způsobíme slušnej chaos. 
S  elektromotorem koloběž-

ka namaluje solidně pravi-
delnou čáru, takže vypadá 
k  nerozeznání s  oficiální. 
Ten pruh je nějakej úzkej! 
Moje pruhy! Ranní chvilka 
anarchie. To je přísná a zce-
la matoucí taktika. Můžem 
ale bejt i kreativnější a se-
šlehat ulici křížem krážem, 
vymejšlet obrazce, cokoli. 
Tam je podraz hned zřej-
mej, ale signál motoristum 
je taky jasnej. 

není to špatně? 
V  tomhle městě je normál-
ní linie strachy následovat 
nebo namachrovaně igno-
rovat. Chtěj jen co znaj: Ko-
loběžky jsou pro děti. Auta 
pro dospělý. Města pro 
auta. Venkov na víkend... 
Lidi posedlý připomínánim 
pravidel druhejm, co nikdy 
nemaj pocit, že by platily i 
pro ně a nikdy nemaj pocit 
většího celku. To není náš 
případ. Neberem čáry do 
vlastních rukou, abysme 
vyzráli na souseda a pak se 
zase zařadili, nejsme nad 
pravidla. Ale tyhle pravidla 
nejsou správně. Když na ČT 
budou vysílat jenom záběry 
dálnice a nepůjde to jinak, 
taky máš právo na pirátský 
vysílání. 

rada nad zlatO?
Střídej nohy pravidelně, 
nebo dopadneš jako ta 
přadlena z  pohádky s  jed-
nim velkym palcem.

zpráva o pODvratné činnosti 
i.































trasy
______________________
Nádraží a kolem Nádraží, z Basilejského náměstí Ma-
lešickou, první odbočku vpravo do U nákladového 
nádraží až k Jana Želivského + bejvalej šibeniční vrch 
Židovské pece (nejdivnější místní název v Praze, ale ne 
nečekanej, „vychází z předpokladu, že se sem, do jes-
kyní, uchylovali Židé, když byli kolem roku 1744 vyhá-
něni z Prahy”) + Aero a výhledy na ghetto Central Par-
ku, který už teď vypadá jako z oblíbené série opuštěné 
budovy světa, kde nikdy nechybí detroitský zubařský 
křeslo a černobylský škamna.______________________
Kosmická loď Plečnik na Jiřího z Poděbrad, Věž, židov-
ský hřbitov, Ciant, Akropolis, Drdova Gallery, Bořivojka 
(Bukowski‘s, Okolo, vedle toho ta garáž, Hunt Kastner 
Artworks atd.), na konci za VŠE schovaná Rajská za-
hrada (jezírko, umělá bystřina, umělý trávník a umělý 
zákaz jízdy), na druhou stranu dolů Café Pavlač. ______________________
Klasicky, Nádraží, spousta pruhů Olšanský (parkoviště 
bank a šílený administrativní domy, co vypadaj jak spí-
cí transformers), Parukářka: bunkr, pivo, psi, zčazenci, 
výhled a vlastní pruhy pro dvojkolný! 

______________________
Když projedeš zahrádkářskou osadu na Balkáně a po-
kračuješ kolem DDM Ulita (jméno jak ulitý!), dostaneš 
se k parku Krejcárek. Jde to až k bazénu Pražačka a 
dál na Vítkov. Z Krejcárku vede cyklostezka až k Hlav-
nímu nádraží. Cestou Tachovský náměstí (hranice 
Koněvovy a Husitský) a vítkovský tunel, kde se fotila 
každá kapela a ty vytrvalejší se vrátily i pro klip, až do 
Thámovy v Karlíně. Potom na hranici zástavby souběž-
ně s Husitskou a Koněvovou pavlače, dvory a zahrady 
starých domů, Vystřelený voko, kousek od Čajírny nad 
vokem bylinková zahrádka. PS: Koněvka, nejdivnější 
ulice v Praze. Herny, zastavárny a bary, starej Žižkov, 
Kafkovy smutný oči a o kus dál kamarád Hašek, kterej 
moh bejt Cimrman brodící se přes vodní tok. A kluby 
pro vystrašený gotiky.______________________
Když jedete z Flory Sudoměřskou, dá se projet průcho-
dem na Olšanský náměstí. ______________________
Zkuste Olšany. Je tam Kafka i Gottwald.______________________
DvekolaaDost.tumblr.com




